
Information om inträdesprov till Teaterlinjen 

Proven kommer att se ut så här: 

 Prov 1 får alla göra. 

 Prov 2 får bara de göra som går vidare från första provet och det sker samma dag. 

 Prov 3 får de göra som går vidare efter Prov 2 och det sker onsdagen den 17 maj. 

 

PROV 1 

 UPPVÄRMNING CA 10 MIN 

 SCENPROV 1 

Du får fritt välja EN av följande scener som du ska framföra: 

 Rollen ZINA ur KVINNORNAS DECAMERONE av Catarina Gnosspelius 

 Rollen PAUL ur KÖKET av Arnold Wesker 

 Rollen FLICKAN ur ÄLSKAP av Märta Tikkanen 

 Rollen REKTORN ur SANNAS SANNA JAG av Rasmus Lindberg 

 Rollen ROSALIND ur SOM NI VILL HA DET av William Shakespeare 

 Rollen MERCUTIO ur ROMEO OCH JULIET av William Shakespeare 

Prov 1 beräknas vara klar efter lunch. Listor på de som gått vidare till prov 2 sätts 
upp. 

 

PROV 2 (för er som går vidare från prov 1) 

 SCENPROV 2 

Du får framföra en egen vald scen, högst 3 minuter lång. 

 Därefter är din provdag slut. Besked om resultat om vilka som gått vidare till PROV 3 läggs 
ut på hemsidan och sätts upp på listor på skolan. 

 

 

 

 

 

 



PROV 3 (för er som gått vidare från prov 2) 

Provet sker onsdagen den 17 maj 

 GRUPPROV 

Du gör rörelseprov, improvisationer och arbetar i grupp under c:a 2 timmar. 

 
 

 SAMTAL 

Uppvärmning och samtal med nuvarande teaterelever om hur det är att bo på skolan, 
vad som händer på skolans övriga linjer, social gemenskap och fritidsmöjligheter m.m. 

Dessutom görs en rundvandring i Svalöv. BESKED om du blivit antagen kommer att 

läggas ut på vår hemsida samt skickas ut via post. 

 

 

Övernattning: 

Om du har lång resväg till Svalöv finns möjlighet till enkel övernattning i gymnastiksal 
mellan måndag, tisdag och onsdag. Det finns personal och elever på skolan den 16-18 
maj från 8.00-22.00. Om du önskar övernatta från söndagen den 15 maj var vänlig och 
meddela oss via e-mail på adress: kontor@fridhem.fhsk.se. Vi får då göra speciella 
överenskommelser med elever som kan ta emot. Ta med sovsäck och liggunderlag. 
(Skolan har ej möjlighet att ställa upp med säng och sängkläder.) 
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